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Z Á P I S  

Z 5. SCHŮZE 

RADY MĚSTA LIBEREC, 

KONANÉ DNE 8. 3. 2016 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 

 

 

Ověřovatelé: Ing. Karolína Hrbková 

 Mgr. Jan Korytář  

K bodu č. 1 
Zahájení 

Pan primátor zahájil 5. řádnou schůzi rady města a konstatoval, že je přítomno 8 členů rady města 
a rada je usnášeníschopná. Ze schůze rady města se omluvil Ing. Filip Galnor. Jako zapisovatelku 
schůze navrhl pan primátor Ivu Pourovou, vedoucí organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu 
Ing. Karolínu Hrbkovou a Mgr. Jana Korytáře. 

Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0. 

Pan primátor uvedl, že dodatečně navrhuje zařadit do programu 5. schůze rady města body 2a, 14a, 
20a, 20b, 22a, 32a a na stůl je předložen bod 32b a příloha k bodu č. 15. Ke stažení navrhl bod č. 10. 

Návrh upraveného programu schůze rady byl schválen poměrem: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0. 

K bodu č. 2 
Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Předkládá: Lukáš Pohanka, starosta MO Vratislavice n/N 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

I. Služebnosti 

1. zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo zřídit a provozovat plynárenské zařízení 
(STL plynovodní přípojka), a právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 
opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na p.p.č. 1886/9 v k. ú. Vratislavice 
nad Nisou pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (investor manželé 
M. D. a L. D.) za cenu 1 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši, na dobu životnosti plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je plynárenské zařízení schopno 
plnit svoji funkci jako celek. 
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2. zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo zřídit a provozovat plynárenské zařízení 
(STL plynovodní přípojka), a právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 
opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na p.p.č. 1886/9 v k. ú. Vratislavice 
nad Nisou pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (investor manželé 
M. D. a L. D.) za cenu 1 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši, na dobu životnosti plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je plynárenské zařízení schopno 
plnit svoji funkci jako celek. 

II. Změny usnesení – služebnosti 

1. a) zrušení usnesení č. 94/2013/I/3 ze dne 5.2.2013 

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit 
údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN), vstupu a 
vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 1435/2 a 1436/2 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na 
dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek, pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 24729035 (investor Dopravní 
podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, IČ 47311975) za 
cenu 1 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

2. a) zrušení usnesení č. 583/2015/I/3 ze dne 21.7.2015 

b) zřízení služebnosti stezky a cesty na p.p.č. 2075/1 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu 
neurčitou ve prospěch vlastníka p.p.č. 2075/2 v k. ú Vratislavice nad Nisou, manželů O. R. a J. R., a 
kteréhokoliv dalšího vlastníka, za cenu 4 600,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v 
platné zákonné výši. 

3. a) zrušení usnesení č. 430/2013/II/3 ze dne 18.6.2013 

b) zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě zakládající právo umístit, zřídit, 
provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy (zemní 
kabelové vedení VN), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 1889 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 
4, IČ 24729035 za cenu 36 900,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 143/2016. 

K bodu č. 2a 
Výběrové řízení na právní kancelář pro zajištění posouzení možných dalších 
kroků k řešení financování statutárního města Liberec (SML) se zaměřením se na 
využívání externích zdrojů financování a posouzení uzavírané smluvní 
dokumentace 

Předkládá: Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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Dne 29. 2. 2016 oslovil Odbor ekonomiky pět renomovaných právních kanceláří s žádostí o 
předložení nabídky na právní služby pro statutární město Liberec v souvislosti s posouzením možných 
dalších kroků k řešení financování statutárního města Liberec (SML) se zaměřením se na využívání 
externích zdrojů financování při zabezpečení efektivního finančního řízení SML. (I.) V případě 
realizace těchto kroků i posouzení uzavírané smluvní dokumentace.(II.) 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Korytář 
Jedná se o bod, který byl vypracován na žádost pana kolegy Galnora a kolegy Šedlbauera a já bych 

poprosil, jestli bychom mohli pozvat pana Karbana, pokud by k tomu byly nějaké dotazy. Myslím, že 
to je ke schválení a měli bychom stihnout ten materiál mít k dispozici do zastupitelstva. 

Ing. Karban, vedoucí odboru ekonomiky 
Tento materiál vznikl na základě požadavku rady města, posoudit refinancování a smluvní 

dokumentaci. Obeslali jsme pět renomovaných právních kanceláří, které jsou uvedeny v příloze, 
nakonec jsme dostali tři nabídky, jedna z nich nebyla úplná, protože nenabízela posouzení té 
dokumentace, takže zbyly nabídky dvě. Hlavním kritériem byla cena a vítěznou se stala nabídka 
společnosti ČSOB Advisory, a.s. Termín uskutečnění toho posouzení je stanoven do 15. března, aby 
výsledky byly k dispozici již na příští schůzi RM. 

Mgr. Korytář 
Až budou výsledky k dispozici, hned vám je rozešleme, abychom se o tom mohli pobavit, a pak se 

rozhodneme o dalším postupu. 

prof. Šedlbauer 
Hlavní smysl vidím v tom, říct, zda v tuto chvíli máme pouze ukončit dluhopis anebo zda máme 

udělat i návazné kroky na refinancování směnečného programu, tak je to postavené a to je to pro nás 
teď podstatné rozhodnutí. A to posouzení by mělo říct, jestli se nám vyplatí ještě čekat, jestli existují 
ještě nějaké možnosti, jiné alternativy, potenciálně lepší, než takové, které v tuto chvíli nabízí Česká 
spořitelna. Byl bych rád, pokud by bylo možné s těmi konzultanty uspořádat nějakou schůzku pro 
členy rady města nebo alespoň pro ty, kteří se budou chtít zúčastnit.  

Ing. Karban 
Určitě je to možné. Já zorganizuji schůzku, dohodnu termín a dám na vědomí, že ta schůzka se 

uskuteční a kdo bude chtít, může se zúčastnit také. 

prof. Šedlbauer 
Určitě by tam měl být kolega Galnor a já bych se také rád zúčastnil.  

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 144/2016. 

K bodu č. 3 
Majetkoprávní operace - pronájem pozemků 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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1. neschválení pronájmu části pozemku p.č. 346/2 – 50 m2 (parkovací místo), v k. ú. Liberec na 
dobu neurčitou za roční nájemné 1 750,- Kč pro manžele D. L. a J. L.; 

2. schválení pronájmu pozemku p.č. 796/5 o výměře 17 m2 (přístup k domu) a 155 m2 (okrasná 
zahrada), v k. ú. Dolní Hanychov na dobu neurčitou za roční nájemné 2 145,-Kč pro manžele M. V. a 
L. V.; 

3. schválení pronájmu části pozemku p.č. 159/1 – 20 m2 (kompost) a výpůjčku části pozemku p.č. 
159/1 – 80 m² (sekání trávy a údržba pozemku), v k. ú. Kunratice u Liberce na dobu neurčitou za roční 
nájemné ve výši 200,- Kč pro manžele P. K. a M. K.; 

4. schválení pronájmu části pozemku p.č. 134/1 o výměře 50 m2 (umístění kontejneru pro táborový 
materiál), v k.ú. Karlinky na dobu určitou 5 let za roční nájemné 1 750,- Kč pro OBČANSKÉ 
SDRUŽENÍ TÁBORNÍKŮ APOLENA, IČ: 27053431, zastoupené předsedkyní Lenkou Libeňskou, se 
sídlem Na Valech 492/14, 46014 Liberec 14 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 145/2016. 

K bodu č. 4 
Majetkoprávní operace - Výpůjčka pozemku 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Pan P. K. si zažádal o část pozemku do výpůjčky, kde by rád udržoval zeleň. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 146/2016. 

K bodu č. 5 
Majetkoprávní operace - ukončení nájemní smlouvy 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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Paní A. P. prodala svoji nemovitost na pozemku p.č. 2656/2, k.ú. Vratislavice na Nisou, ke které 
měla pronajatu část pozemku p.č. 159/1, k.ú. Kunratice u Liberce, sousedící s jejím pozemkem. Z 
tohoto důvodu žádá o ukončení nájemní smlouvy na pronajatý pozemek. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 147/2016. 

K bodu č. 6 
Majetkoprávní operace - bezplatné užívání nebytového prostoru 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Osadní výbor pro Machnín, Karlov a Bedřichovku, který je orgánem zastupitelstva města Liberec, 
požádal o bezplatné užívání nebytového prostoru (volební místnosti) v domě č. p. 1, ul. Rynoltická, 
Liberec 33 - Machnín. 

Průběh projednávání bodu: 

T. Kysela  
Já bych se chtěl zeptat, tam je nějaký dovětek, že se umožní užívání prostoru veřejně prospěšným 

organizacím se souhlasem osadního výboru, jak je to myšleno? Jestli tam hrozí nějaký další 
přepronájem nebo něco takového? A druhá věc, k těm podmínkám bych rád doplnil, aby základní 
podmínkou bezplatného užívání těchto prostor osadním výborem, byla i běžná údržba a správa 
pronajatého prostoru, vč. oprav majetku, dojde-li k jeho poškození činností nájemce. 

Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

To uvedeme v nájemní smlouvě. 

Ing. Čulík 
Já bych navázal na tyto otázky, v důvodové zprávě na konci je uvedeno, že se souhlasem osadního 

výboru budou moci tento prostor využívat i veřejně prospěšné organizace, a o době a čase, popř. 
stanovení poplatku, rozhodne osadní výbor. Jak tomu mám rozumět, že oni ještě budou určovat nějaké 
další poplatky? 

Ing. Hrbková 
Tam jde o to, že oni se vlastně stávají bezplatným nájemcem toho prostoru, tak aby neznemožnili 

využití dalšími organizacemi, které v současnosti ten prostor již využívají, ale zároveň, aby se ta další 
organizace podílela na úhradě energií, které platí ten osadní výbor každý měsíc zálohou. Je to asi spíš 
otázka formulace ve smlouvě. 

Ing. Čulík 
Já bych navrhoval, abychom tu smlouvu uzavřeli na dobu určitou na jeden rok, a uvidíme, jak se to 

osvědčí a poté se k tomu můžeme vrátit a upřesnit ta pravidla dále. Jinak souhlasím i s tím, co říkal 
pan náměstek Kysela. 
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Bc. Schejbal 
V nájemní smlouvě tedy upravíme vaše připomínky, tzn. doba určitá a údržba. 

Ing. Hrbková 
Já jsem se ještě chtěla zeptat, oni tu místnost již nějaký čas využívají, z čeho vychází výše těch 

záloh? 

Bc. Schejbal 
Vycházíme ze zkušeností. 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 148/2016. 

K bodu č. 7 
Majetkoprávní operace – Služebnosti 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

1. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní 
přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p.č.1094/1, 
k.ú.Horní Růžodol, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 868/1 k. ú. Horní Růžodol, kterými jsou 
v současné době pan M. D. a paní E. D.. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5 000,- Kč, ke 
které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude 
vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské 
sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

2. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení přípojky 
dešťové kanalizace, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 
782/142, k. ú. Doubí u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 782/80, 782/103, 782/104, 
782/105, 782/106, 782/107, k. ú. Doubí u Liberce, kterým je v současné době: LAIRD s.r.o., 
Průmyslová 497, Liberec XXIII-Doubí, 463 12 Liberec, IČ: 270 740 81. Předpokládaná cena za 
zřízení služebnosti činí 1 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického 
umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena 
na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek. 

3. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení kanalizační 
přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 430/1, k. ú. 
Janův Důl u Liberce pro pana P. H.. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5 000,- Kč, ke 
které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude 
vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské 
sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

4. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení kanalizační 
a vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku 
p. č. 430/1, k. ú. Janův Důl u Liberce pro pana J. H.. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 
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10 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a 
bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

5. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní 
a kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích 
p. č. 685, 703/3, k.ú. Dolní Hanychov a pozemku p.č.424/2, k.ú. Janův Důl u Liberce, ve prospěch 
vlastníka pozemku p. č. 259/2, k.ú. Dolní Hanychov, kterým je v současné době: K4K HOLDING 
s.r.o., Politických vězňů 1511/5, Praha 1 – Nové Město, 110 00 Praha, IČ: 287 15 195. Předpokládaná 
cena za zřízení služebnosti činí 20 750,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost 
bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit 
svoji funkci jako celek. 

6. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní 
přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 1096, k. ú. 
Machnín, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 616/4, k. ú. Machnín, kterými jsou v současné době pan 
M. K. a paní P. K. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 1 000,- Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle 
platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, 
po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

7. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení kanalizační 
a vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku 
p. č. 207/3, k. ú. Liberec, ve prospěch vlastníka pozemků p.č. 212/1, 212/2,214/1, k.ú. Liberec, kterým 
je v současné době: Phone Technology Club o.s., Pražská 140/20, Liberec II-Nové Město, 460 01 
Liberec, IČ: 228 23 689. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 22 250,- Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle 
platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, 
po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

8. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení STL 
plynovodní přípojky (přeložka plynu), včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemcích p. č. 485, 5978/13, k. ú. Liberec, pro Spolek „Zachraňme Kino Varšava“, Frýdlantská 
285/16, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČ: 226 09 768. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti činí (dle výjimky z interního předpisu – 4.RM usn.č.117/2016) 1 000,- Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle 
platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, 
po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

9. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (uložení 
podzemního vedení NN ), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemcích p. č. 1429/207, 1429/208, 
1429/238, 1429/243, k. ú. Rochlice u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035 za podmínky složení zálohy ve výši 54 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na 
základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. 
Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť 
schopna plnit svoji funkci jako celek. 

10. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti sdělovacího vedení (uložení 
elektronického komunikačního vedení a umístění technologických rozvaděčů), vstup a vjezd pro 
provoz a údržbu na pozemcích p. č. 1586/404, 1586/202, k. ú. Rochlice u Liberce, pro UPC Česká 
republika,s.r.o., Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 14000, IČ: 00562262, za podmínky složení 
zálohy ve výši 3 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 
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Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako 
celek. 

11. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní 
přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 59, k. ú. 
Nové Pavlovice, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 86, 87/1 k. ú. Nové Pavlovice, kterým jsou v 
současné době pan R. M., pan M. P. a paní A. T.. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 
5 000,- Kč ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a 
bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

12. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
kabelového vedení telekomunikační sítě včetně příslušenství, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemcích p. č. 1122/12, 1122/40, 1122/46, 1905/1, k. ú. Starý Harcov, 
ve prospěch: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČ: 
04084063 za konečnou cenu 1 816,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle platného interního 
předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

13. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní 
a kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. 
č. 457, 460, k. ú. Horní Hanychov, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 459/1, 459/2 k. ú. Horní 
Hanychov, kterým je v současné době paní M. M. F. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 
10 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a 
bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

14. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní 
přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 308, 440, 
k. ú. Horní Suchá u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 310/13 k. ú. Horní Suchá u Liberce, 
kterým je v současné době pan M. J. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 9 650,- Kč, ke 
které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude 
vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské 
sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

15. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
vodovodního a kanalizačního řadu, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemcích p. č. 5786/1, 5887, 3817/1 k. ú. Liberec, na pozemku p. č. 1606/1, k. ú. Rochlice u Liberce 
a na pozemcích p. č. 1014, 1015, 1016/1, 1036, 1112, 1023, k. ú. Horní Růžodol, ve prospěch 
Severočeské vodárenské společnosti a. s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice, okres Teplice, IČ: 
49099469, za podmínky složení zálohy ve výši 1 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti činí 1 000,- Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

16. neschválení zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemku p. č. 782/46, k. ú. Doubí u Liberce 
na dobu neurčitou ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 782/23, 782/33, k. ú. Doubí u Liberce, kterým 
je v současné době ACL Coating s.r.o., Newtonova 477, Liberec XXIII-Doubí, 46312 Liberec, IČ: 
25443216, za podmínky složení zálohy ve výši 99 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. 
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Průběh projednávání bodu: 

Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 
Rád bych doplnil, že v bodě č. 8 tohoto materiálu je tam výjimka pro kino Varšava, protože je to 

náš objekt, takže nepočítáme dle interního předpisu. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 149/2016. 

K bodu č. 8 
Majetkoprávní operace - Změna usnesení služebnosti 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

1. a) zrušení usnesení č. 897/2012/VII/9 ze dne 20.11.2012 

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů (uložení 
plynové přípojky), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku 6010/1, k. ú. Liberec, pro 
RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za konečnou cenu 
10 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost inženýrské sítě 
bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit 
svoji funkci jako celek. 

2. a) zrušení usnesení č. 286/2015/3 ze dne 21.4.2015 

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (zemní kabelová 
přípojka NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 424/1 k. ú. Janův Důl u 
Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 1 000,- 
Kč, ke které bude při-počítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost inženýrské 
sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek. 

3. a) zrušení usnesení č. 286/2015/13 ze dne 21. 4. 2015 

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní 
a kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. 
č. 1271, k. ú. Růžodol I, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1275/1 k. ú. Růžodol I, kterým je 
v současné době paní E. V. Konečná cena za zřízení služebnosti činí 10 000,- Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je 
vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sí-tě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

c) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnosti inženýrské sítě zakládá právo uložení 
plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů (akce: 
uložení plynovodní přípojky), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 1271 k. ú. 
Růžodol I, pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za 
konečnou cenu 5 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 
Služebnost bude zřízena na dobu životnosti stavby plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je 
stavba plynárenského zařízení schopna plnit svoji funkci jako celek. 
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4. a) zrušení usnesení č. 204/2013/VIII/2 ze dne 19. 3. 2013 

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní 
vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 690/1, 690/201, 692/5, k. 
ú. Staré Pavlovice, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 
75 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost 
inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť 
schopna plnit svoji funkci jako celek. 

5. a) zrušení usnesení č. 236/2010/VII/22 ze dne 20. 4. 2010 

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů ( akce: 
uložení NTL plynovodu a plynovodních přípojek ), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 68/1, k. ú. Starý Harcov na dobu životnosti stavby plynárenského zařízení ve prospěch 
vlastníka pozemku p. č. 469/1, kterým je v současné době společnost Aktivní stavby s.r.o., Mírové 
nám. 460/6, Jablonec nad Nisou, IČ: 25023543, a to za cenu 1 000,- Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši, za podmínky uzavření darovací smlouvy mezi statutár-ním 
městem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978 a společností Aktivní stavby s.r.o., 
Mírové nám. 460/6, Jablonec nad Nisou, IČ: 25023543, na převod částí pozemků p. č. 469/1 a 470/1 o 
celkové výměře cca 11 m2, k. ú. Starý Harcov, na kterých se nachází část komunikace v majetku a 
správě statutárního města Liberec. 

6. a) zrušení usnesení č. 782/2015/14 ze dne 15. 10. 2015 

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní 
a plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. 
č. 851, k. ú. Vesec u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 852/4, 852/5, k. ú. Vesec u Liberce, 
kterým je v současné době pan J. L. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5 125,- Kč, ke 
které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle 
platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, 
po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

c) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní 
a plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. 
č. 851, k. ú. Vesec u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 852/3, 852/6, k. ú. Vesec u Liberce, 
kterým je v současné době pan S. Č. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5 125,- Kč, ke 
které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle 
platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, 
po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

7. a) zrušení usnesení č. 762/2014/12 ze dne 26. 8. 2014 

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní 
vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 647/1 k. ú. Dolní Hanychov, 
pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 1 000,- Kč, ke 
které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost inženýrské sítě bude 
zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek. 

8. a) zrušení usnesení č. 697/2013/10 ze dne 17. 9. 2013 

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní 
vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 279/2 k. ú. Starý Harcov, pro 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 1 778,- Kč, ke které 
bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost inženýrské sítě bude 
zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek. 
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9. a) zrušení usnesení č. 697/2013/8 ze dne 17. 9. 2013 

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní 
vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 657 k. ú. Dolní Hanychov, 
pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 10 000,- Kč, ke 
které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost inženýrské sítě bude 
zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 
Tady bych měl jen doplnění k bodu č. 5, tam také nepostupujeme dle interního předpisu, ale je tam 

cena pouze 1 000,- Kč za směnu 11 m2 pozemku a jedná se o pozemky pod komunikací. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 150/2016. 

K bodu č. 9 
Uzavření smlouvy o dílo s firmou Florian – továrna na komíny, s.r.o., IČO: 
25470931 Průzkum Liebiegův palác. 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Na Liebiegův palác je zpracována projektová dokumentace na opravy fasády, střechy a krovu 
objektu. Jedno z podpůrných opatření, které je třeba provést k přirozenému pozvolnému vysoušení 
objektu je zprůchodnit systém odvodu srážkové vody a ventilační systém budovy. Tato opatření také 
zdůrazňuje Ústav památkové péče. Byl zpracován materiál do RM, který schválila RM Usnesením 
č. 108/2016. Týká se podání projektové žádosti o dotaci na tuto činnost. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 151/2016. 

K bodu č. 10/ staženo 
Schválení výjimky ze směrnice č. 3 RM Zadávání VZ – Teplárna Liberec – 
varianta 0 
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K bodu č. 11 
Pověření člena Zastupitelstva města Liberec užívat při občanských obřadech 
závěsný odznak 

Předkládá: Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a sociálních věcí 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Odbor školství a sociálních věcí předkládá radě města žádost o pověření k užívání závěsného 
odznaku pro zastupitele Mgr. Jana Marka při obřadech vítání občánků, slavnostního ukončení studia a 
oceňování dárců krve. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 152/2016. 

K bodu č. 12 
Souhlas zřizovatele se zapojením Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, 
příspěvková organizace, do projektu financovaného z OP VVV (výzva 
02_16_010) 

Předkládá: Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a sociálních věcí 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

MŠMT vyhlásilo v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) výzvu 
"Budování kapacit pro rozvoj škol I." Výzva má za cíl podpořit vzájemné učení škol formou podpory 
škol jako center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů v oblastech zaměřených na 
čtenářskou, matematickou a přírodovědnou gramotnost, na polytechnické vzdělávání, individualizaci 
vzdělávání, rozvoj kreativity dětí a žáků, podporu podnikavosti a na rozvoj metody CLIL. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 153/2016. 

K bodu č. 13 
Souhlas se zapojením škol do projektu financovaného z Operačního programu 
potravinové a materiální pomoci (výzva 30_15_002) a s přijetím finančního 
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příspěvku 

Předkládá: Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a sociálních věcí 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Liberecký kraj v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci realizuje projekt 
"Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi". Do projektu na pozici partnera je v současné 
době zapojeno 5 základních škol zřizovaných SML. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 154/2016. 

K bodu č. 14 
Podnět na zrušení obecně závazné vyhlášky SML č. 1/2008, o povinnosti prokázat 
zkouškou znalosti místopisu 

Předkládá: Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Pan P. S. podal dne 11. 2. 2016 podnět na zrušení obecně závazné vyhlášky SML č. 1/2008, o 
povinnosti prokázat zkouškou znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu 
spotřebitele, znalosti obsluhy taxametru, jako podmínky k výkonu práce řidiče taxislužby na území 
města Liberec, a o způsobu provádění této zkoušky na zkoušky z místopisu a právních předpisů 
upravujících taxislužbu 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 155/2016. 

K bodu č. 14a 
Předžalobní upomínka - výzva k úhradě dlužné částky 

Předkládá: Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Paní P. V. v zastoupení advokáta JUDr. Vladimíra Kašpara zaslala statutárnímu městu Liberec 
předžalobní upomínku - výzvu k úhradě dlužné částky ve výši 1 664 400,- Kč, a to do sedmi dnů od 
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doručení výzvy, tedy do 8.3.2016, jako náhradu za užívání jejích pozemků jakožto veřejné 
prostranství. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Čulík  
Dal jsem si tu práci a podíval se na webové stránky katastrálního úřadu na jmenované parcely 

zejména č. 67 a 68/1, jedná se o stavební pozemek a je tam věcné břemeno chůze a ještě jedno právo. 
Dále je tam zmíněn chodník, je to součástí ulice Felberova a je v majetku města. Dle tohoto soudím, 
že nedochází k žádnému porušení jakýchkoliv pravidel. 

T. Batthyány 
Jedná se o domy s podloubím, kterým vede přístup do komerčních prostor v těch domech, jinou 

cestou se přístup zajistit nedá. Předkládáme toto radě města pouze z důvodu velmi krátkého termínu, 
ve kterém je nutné se k tomuto vyjádřit. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 156/2016. 

K bodu č. 15/ staženo 
Podání Žádosti o dotaci z Programu 6.3 Podpora projektové přípravy Dotačního 
fondu Libereckého kraje 

Předkládá: Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

V rámci projektu "Cyklostezka Hrazená – Barvířská (součást Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20)" je 
plánováno zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na tuto část dálkové cyklotrasy. 
Celkové výdaje projektu jsou ve výši 550 000,- Kč, požadovaná výše dotace z Dotačního fondu LK 
činí 200 000,- Kč (tj. 36% z celkových výdajů projektu), spolufinancování žadatele (SML) je ve výši 
350 000,- Kč (tj. 64% z celkových výdajů projektu). 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Korytář 
Jestli se k tomu mohu krátce vyjádřit, padl dopředu dotaz a je tam nyní připojena mapka, která vám 

byla předložena na stůl, aby bylo zřejmé, kudy ta cyklostezka vede. Poprosím, zda by to šlo 
promítnout, abychom se na to mohli podívat, o jaký úsek se jedná. Jedná se o jeden z klíčových úseků 
té páteřní cyklotrasy, která vede podél Nisy, měla by se napojit poté už na tu funkční část, která vede 
od Základní školy Barvířská. Trasa vede podél koryta Nisy a v minulosti tam byl problém s jedním 
majitelem pozemku, ale blížíme se k dohodě a realizace by tím pádem mohla být odblokovaná. 

T. Batthyány 
Do jaké míry je toto naše priorita, do jaké míry to chceme tak rychle zbudovat a do jaké míry je to 

tak nutné, že se nedá jet po tom pruhu v Barvířské ulici a pak se na třídě 1. máje napojit na pěší zónu, 
kde je minimální provoz? 
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Ing. Rozsypal, specialista - dopravní inženýr 
Dnes se jezdí Barvířskou ulicí a potom tř. 1. máje, je to provizorní řešení, my jsme v roce 2013 

nechávali zpracovat studii, která prověřila to vedení trasy právě, jak je tady naznačeno červenou čarou 
a je to součástí té dálkové trasy Odra – Nisa. Za město toto považuji za poměrně klíčový úsek, ale 
narazili jsme v tom roce 2013 na dva vlastníky, kteří s tím nesouhlasili. Tato trasa také souvisí 
s protipovodňovými opatřeními, ta komunikace, která by tam vznikla a byla by určena pro pěší 
a cyklisty, by zároveň mohla sloužit v případě ohrožení povodní pro instalaci některých 
protipovodňových opatření, např. stěn atd., takže je zároveň navržena i pro průjezd těžších vozidel. 
Takže z mého pohledu je to klíčový úsek. 

Ing. Hrbková 
Ta trasa je páteřní cyklotrasou nadnárodního významu, nemá sloužit pouze cyklistům, ale hlavně 

obyvatelům města pro běžný pěší průchod mimo komunikace, je to klidná oblast podél Nisy, kudy je 
možné tu cyklostezku vést. Jsou tam nějaké drobné majetkoprávní žádosti z minulosti, s jedním z těch 
majitelů jsem v současnosti v kontaktu a on je ochoten za určitých podmínek vedení cyklostezky přes 
své pozemky umožnit. Myslím, že to má smysl, prověřit tu trasu a vypracovat projektovou 
dokumentaci pro vybudování takové spojnice.  

T. Batthyány 
Já bych chtěl jenom říct, že pokud se argumentuje trasou nadnárodního významu, tak nikde není 

psáno, že ta trasa nemůže být v daných místech mírně upravena a korigována. 

Ing. Čulík  
Mě jenom zajímá, proč toto neprojednala komise dopravy, která je poradním orgánem rady města a 

radě města se nepředkládá odborný posudek nebo doporučení odborníků z komise dopravy. Rada 
města se tím doporučením řídit může a nemusí, ale už zná názor odborníků.  

T. Batthyány 
Vypadá to příliš složitě a je to velmi nákladné řešení. 

Ing. Rozsypal 
Není na trase žádný dům, který by byl určen k demolici, trasa vede po volných pozemcích podél 

řeky. Já to zopakuji, hlavní myšlenka je ta, že ta stezka nebude sloužit pouze cyklistům, ale i pěším, 
zkrátí se vzdálenost z Rybníčku ke škole v Barvířské, což se musí dnes složitě obcházet. A druhá věc 
jsou ta protipovodňová opatření. 

Mgr. Korytář 
Pokusím se tu situaci trochu zklidnit. Pokud bychom se na to podívali ryze z dopravního hlediska, 

tak by se názor kolegy Čulíka dal akceptovat, protože ti cyklisté opravdu mohou jezdit okolo, ale tady 
se jedná o koncepční řešení této části a ta cyklodoprava je až na druhém místě, protože cílem je ten 
koridor podél řeky Nisy zprůchodnit pro pěší, zprůjezdnit pro kola a navázat na trasu podél krajského 
úřadu dále. Když se na to podíváte, dneska je to takový trochu zanedbaný, nepřístupný kout, který by 
se tímto řešením mohl stát pěkným místem, které bude třeba i více využívané jak chodci, tak i 
cyklisty, a proto si myslím, že to má smysl. 

T. Kysela 
Já se velmi obávám toho, že cyklostezka skončí právě na křižovatce u ČSOB a nevím, kudy by 

měla navázat na tu cestu kolem Správy CHKO a krajského úřadu. Tam není prostor, a cyklostezka, 
která končí v křižovatce, postrádá smysl. 

Mgr. Korytář 
Na to já vám odpovím, v Liberci se cyklostezky ani jiným způsobem budovat nedají. Jedná se o 

jednotlivé úseky, které jsou ale součástí dopředu naplánovaného generelu. Bylo by pěkné, kdybychom 
měli tolik peněz a tolik dokumentace, aby se ty cyklostezky daly dělat v celku, ale takhle je to součást 
klíčového koridoru. Pokud technicky to někde bude tak, že ta cyklostezka někde nepůjde zrealizovat, 
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což se může stát, tak ti cyklisté z 90% pojedou po cyklostezce a na 10% z celé trasy od západu po 
východ Liberce se stanou účastníky běžného provozu, protože to prostě situace nedovoluje. 

Bc. Kocumová 
Vzhledem k tomu, že na kole jezdím často a pěšky se dopravuji téměř výhradně, tak ulici Na 

Zápraží znám velmi dobře a i pouhý průchod touto ulicí je velmi nepříjemný. O této trase se 
diskutovalo už za minulého vedení a tento projekt tehdy zkrachoval na nepřiměřených majetkových 
požadavcích majitelů pozemků. Jedná se skutečně o mezinárodní koridor vedoucí podél Nisy, ta část 
podél krajského úřadu je hojně využívána a tady pak navazuje na zcela funkční cyklostezku od té 
Barvířské ulice. Takže dle mého názoru je to naprosto logické a racionální prodloužení již fungujícího 
koridoru. A pokud nezačneme pracovat na jednotlivých úsecích s tím, že to není vyřešeno jako celek, 
tak nemůžeme začínat s ničím. 

T. Batthyány 
Zeptám se kolegyně Kocumové, jakožto odbornice na cyklodopravu, kolik to bude město stát? 

Bc. Kocumová 
Cyklodoprava je jedna z oblastí, na které bude možné čerpat finanční prostředky z IPRÚ. 

T. Batthyány 
Já myslím, že na cyklodopravu už máme vyčerpáno. 

Bc. Kocumová 
Mezinárodní cyklotrasy jsou zapojeny i do čerpání prostřednictvím kraje, takže je otázkou, zda by 

se v tomto případě nedalo spolupracovat.  

T. Batthyány 
Znovu se dovolím zeptat, kolik to tedy bude stát? 

Ing. Rozsypal 
Já bych chtěl dodat ještě jednu poznámku, v tomto případě se jedná o dotaci na projektovou 

dokumentaci, a byli jsme vyzváni krajským úřadem, abychom tento úsek od Orlí ul. po Rybníček řešili 
nějakým plnohodnotným způsobem, protože jinak ta cyklostezka Odra – Nisa financovatelná nebude. 
Vedení trasy třídou 1. máje je pro ně také naprosto nevyhovující.  

Mgr. Korytář 
Já bych navrhoval pomalu ukončit diskuzi, přiznám se, že jsme na odboru udělali jednu chybu, a to, 

že jsme to neprojednali v dopravní komisi, kde tato diskuze měla proběhnout. Takže já bych to teď rád 
ukončil, nechal tento bod projednat na komisi dopravy a poté vám jej předložíme znovu. 

Ing. Rozsypal 
Já jenom ještě odpovím na otázku pana primátora, odhadované náklady jsou 17,5 milionu korun.  

T. Batthyány 
Dobře, takže bod č. 15 stahujeme. 

 
Tento bod byl z programu schůze s t a ž e n. 



17 
 

K bodu č. 16 
Zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Starý Harcov 

Předkládá: Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Statutární město Liberec je vlastníkem vodovodního řadu v ul. Lukášovská, Ve Slatinách a ve spojce 
mezi ulicemi Lukášovská a Kadlická. Provoz vodovodního řadu zajišťuje na základě uzavřené nájemní 
smlouvy SVS a. s.. Odkoupení vodovodního řadu podmiňuje SVS a.s. uzavřením služebnosti na 
pozemky dotčené stavbou vodovodního řadu, které jsou ve vlastnictví třetích osob. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 157/2016. 

K bodu č. 17 
Zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Horní Hanychov 

Předkládá: Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Statutární město Liberec je vlastníkem vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Sáňkařská 
a Sdružená. Provoz vodovodního a kanalizačního řadu zajišťuje na základě uzavřené nájemní smlouvy 
SVS a. s.. Odkoupení staveb podmiňuje SVS a.s. uzavřením služebnosti na pozemek parc. č. 214/2 
v k. ú. Horní Hanychov dotčený stavbou vodovodního řadu, který je ve vlastnictví třetí osoby. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 158/2016. 

K bodu č. 18/ staženo 
Majetkoprávní operace – záměr bezúplatného nabytí pozemků od Státního 
pozemkového úřadu 

Předkládá: Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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V zájmu statutárního města Liberec je bezúplatné nabytí vytipovaných pozemků (komunikací) od 
Státního pozemkového úřadu v souladu se zákonem č. 92/1991 Sb. O podmínkách převodu majetku 
státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů 

Tento bod byl z programu schůze s t a ž e n. 

K bodu č. 19/ staženo 
Kulturní centrum kino Varšava – schválení udělení výjimky ze „Směrnice rady 
města Liberec č. 03/2015 RM k zadávání veřejných zakázek statutárním městem 
Liberec" 

Předkládá: Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Schválení udělení výjimky ze "Směrnice rady města Liberec č. 03/2015 RM k zadávání veřejných 
zakázek statutárním městem Liberec" s ohledem na přípravu projektu Kulturní centrum kino Varšava 
a získání potřebných podkladů pro podání projektové žádosti do Programu přeshraniční spolupráce 
Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020. Jedná se o studii proveditelnosti stavby 
v hodnotě max. 200 000,- Kč, která bude zadána ke zpracování Ing. arch. Ondřeji Pleštilovi, Ph.D. 
(není plátce DPH). 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Čulík 
Mám dotaz. Kdo tvořil zadání? Protože zde je předložen návrh smlouvy a já se domnívám, že pan 

architekt si trochu vymýšlí. Jednak termín ze smlouvy, je tam do 30 kalendářních dnů od podpisu 
smlouvy a termín podání projektové žádosti. Dobře, to je jeden stupeň dokumentace, ale on tam 
rozepisuje více stupňů a na to termín už není. V článku 6, cena předmětu plnění, má rozpracované 
nějaké stupně dokumentace, já osobně chápu nějaký architektonický návrh, architektonickou studii, 
ale myslím si, že by se rovnou mohla dělat dokumentace pro stavební povolení, protože tady 
v posledním řádku má projednání se stavebním úřadem sazbu 500,- Kč na hodinu, chce za to 10 000,- 
Kč. Já jsem schopen to udělat na jeden dotaz o územní plánovací informaci, jeden dotaz na stavební 
úřad, ten mi odpoví, že to je v souladu, nemusí být územní řízení a nepotřebuji na to 10 000,- Kč. 
Takže z pohledu plánování a projektové dokumentace bych mohl s panem architektem na toto téma 
diskutovat. 

T. Batthyány 
Bod č. 19 stahujeme. 

 
Tento bod byl z programu schůze s t a ž e n. 
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K bodu č. 20 
Schválení Dodatku č. 9 ke Smlouvě o alokaci prostředků na "IPRM Liberec - 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci" 

Předkládá: Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o alokaci prostředků na "IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní 
život v Liberci". Dodatek zohledňuje aktualizaci indikátorů IPRM a aktualizaci seznamu dílčích 
projektů. Aktualizace hodnot monitorovacích indikátorů předmětného IPRM reflektuje reálné naplnění 
monitorovacích indikátorů dílčími projekty, které jsou zapojeny do implementace IPRM. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 159/2016. 

K bodu č. 20a 
Postup při porušení rozpočtové kázně v rámci projektu "Integrovaný systém 
řízení statutárního města Liberec a jeho zřizovaných a zakládaných organizací" 

Předkládá: Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Odbor strategického rozvoje a dotací obdržel dne 22. 2. 2016 „Oznámení o zahájení řízení 
o vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně“. Problematika se týká finančních prostředků, které 
byly příjemcem dotace označeny jako „neoprávněná časová dotace“, které byly následně kráceny 
a označeny jako porušení rozpočtové kázně ve výši 5 324,40 Kč. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 160/2016. 

K bodu č. 20b 
Návrh postupu řešení nesrovnalosti v případě neuznání důkazních prostředků 
v rámci Rozhodnutí o stanovení lhůty podle ustanovení § 88 odst. 3 zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě podezření 
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na nesrovnalost u projektu „Zvýšení efektivity fungování statutárního města 
Liberec a Dopravního podniku města Liberec" 

Předkládá: Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Příjemcem dotace SML, na základě Rozhodnutí o stanovení lhůty podle ustanovení § 88 odst. 3 
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zaslal na Finanční úřad pro 
Liberecký kraj vyjádření k důkazním prostředkům k podezření na porušení rozpočtové kázně na 
základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 81/53 vydané ministerstvem vnitra ČR k projektu s názvem 
„Zvýšení efektivity fungování statutárního města Liberec a Dopravního podniku města Liberec“ s reg. 
č. CZ. 1.04/4.1.01/53.00124. V případě neuznání předložených důkazních prostředků Finančním 
úřadem pro Liberecký kraj je využit navržený postup. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Čulík 
K tomuto materiálu bych měl dotaz. Možná jsem to přehlédl, ale z jaké doby je tento případ a kdo 

byl tím objednatelem, jestli město nebo dopravní podnik? 

Mgr. Korytář 
Žadatelem bylo město. Navrhujeme standardní postup. 

T. Batthyány 
Jinými slovy, čekáme, že se odvoláme proti platebnímu výměru. Rozumím tomu správně? 

Mgr. Korytář 
Ano. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 161/2016. 

K bodu č. 21 
NTL plynovodní přípojka pro objekt Střední školy strojní, stavební a dopravní 

Předkládá: Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Objekt Střední školy strojní, stavební a dopravní (dále jen SŠSSD) jev současné době zásoben 
parovodní přípojkou z objektu vedlejší výrobní haly společnosti Magna Exteriors & Interiors (dále jen 
Magna). Magna již do budoucna nepočítá s dodáváním tepelné energie pro SŠSSD a plánuje zrušit 
parovodní přípojku pro objekt školy, stejně jako neplánuje rekonstruovat výměník pára-horká voda 
v budově školy. Náklady na realizaci nové parovodní přípojky pro SŠSSD napojené na systém 
zásobení tepelné energie (SCZT) a rekonstrukce výměníkové stanice v objektu školy by byly natolik 
vysoké, že by mohly ohrozit samotnou existenci střední školy (náklady by podle vyjádření teplárny šly 
v plné výši na vrub SŠSSD). 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 162/2016. 

K bodu č. 22 
Převedení práv stavebníka na druhou osobu 

Předkládá: Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

statutární město Liberec má zpracovanou dokumentaci k územnímu rozhodnutí na akci: 
"Protipovodňová ochrana dolního centra města Liberec" a akci: "Vymístění parovodu z koryta řeky 
Nisy – Dolní centrum". Na obě dokumentace bylo v roce 2009 vydáno územní rozhodnutí 
a v současné době žádá Teplárna Liberec, a.s. o převedení části práv z tohoto územního rozhodnutí na 
realizaci stavby – vymístění části parovodu z koryta Lužické Nisy. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Hrbková 
Po dlouhých jednáních jsme se s teplárnou dohodli na konkrétním znění. Jednalo se o to, aby tam 

byly podchyceny hlavně tři momenty, tzn., že nevyprší platnost toho územního rozhodnutí, že se musí 
prodlužovat, způsob, jakým se prodlouží to územní rozhodnutí a projekty, které jsou tam v souběhu, 
tj. protipovodňová opatření a tramvajová trať. Všechno jsme si vydiskutovali, sice to trvalo trochu 
déle, ale časově stále stíháme všechny termíny, které jsou potřeba k podání projektu GreenNet. 
Všechno by mělo být v pořádku. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 163/2016. 

K bodu č. 22a 
Předložení Návrhu dohody o umístění kanalizace k ČSPHM Stráž n. N. do ZM 

Předkládá: Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Město Liberec v minulosti vydávalo záporná stanoviska k žádostem, které se týkaly umístěním 
staveb stavitele EDI Liberec a.s. - čerpací stanice pohonných hmot (ČSPHM) Stráž nad Nisou. Jednalo 
se o žádosti PR 372/15 (venkovní rozvody pro kanalizaci) a PR 365/15 (uvedení stavby ČSPHM do 
provozu). Město potřebuje ochránit pozemky ve svém vlastnictví (p. č. 733/7 a 746/4 v k. ú. Staré 
Pavlovice) dotčené stavbami souvisejícími s ČSPHM pro budoucí umístění mimoúrovňové křižovatky 
napojující průmyslovou zónu sever. 
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Z tohoto důvodu byla navržena dohoda o umístění kanalizace na pozemcích SML (mezi 
statutárním městem Liberec a firmou EDI Liberec a.s. 

Žadatel EDI Liberec a.s., popř. v zastoupení panem Mgr. Damborským, opakovaně žádá o změnu 
vyjádření k žádostem PR 365/15 a PR 372/15. Z pohledu města nenastaly od vydání vyjádření žádné 
nové skutečnosti, není proto ani důvod na původních vyjádřeních nic měnit do doby, než bude mezi 
SML a EDI Liberec a.s. podepsána předkládaná dohoda. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Hrbková 
Máme zde nepovolenou kanalizaci umístěnou na pozemcích SML. Stavebník nás požádal 

o dodatečný souhlas s umístěním těch sítí a zároveň víme, že je tam zájem dopravního napojení pro 
průmyslovou zónu Sever a přilehlé oblasti, nicméně v tuto chvíli nemáme konkrétní projektovou 
dokumentaci, tzn., že neznáme prostorové nároky ani konkrétní tvar té křižovatky, která by tam jednou 
do budoucna mohla být vyvinuta. S investorem té pumpy se jednalo o tom, že když neznáme ten 
konkrétní tvar, tak nemůžeme dát bianco souhlas na ten pozemek, protože nevíme, jestli to 
v souvislosti s tou budoucí stavbou budeme nějak potřebovat. Uvalením věcného břemene bychom 
vlastně omezili svá vlastnická práva a ten pozemek by nám mohl komplikovat budoucí dopravní 
připojení, které ještě není naprojektované. Znovu jsem se sešla s investory, protože nám 
nepřipomínkovali dohodu, kterou jsem jim zasílala už v listopadu. Proběhlo dvouhodinové jednání, 
kde jsme se principiálně shodli na tématech, která jsou uvedená v rámci té jednoduché dohody. V té se 
říká to, že až se bude projektovat křižovatka, tak budeme dělat všechno pro to, aby nedošlo k ovlivnění 
jejich stavby plus další stavby, která tam má vzniknout od RWE, pokud by k tomu došlo, tak se 
v tomto případě společnost EDI zavazuje k tomu, že na své náklady tu přípojku přeloží. Tvrdíme, že 
budeme dělat všechno pro to, aby to nezasahovalo, pokud by tam stejně nějaké ovlivnění vzniklo, tak 
nemají problém tu přípojku přepojit. Takto jsme se věcně dohodli během té osobní schůzky, dohodu 
jsem poslala zástupcům EDI, nicméně ve čtvrtek, jestli se nepletu, mi od nich přišla odpověď, že ta 
dohoda, na které jsme se předběžně dohodli, z jejich pohledu nemá šanci na to, aby byla uzavřena, že 
dochází k dlouhému časovému zdržování a že přistoupí k řešení, vést kanalizaci podle původní 
projektové dokumentace. Na toto jsem panu Ježkovi odpovídala. Ptala jsem se, proč se chtějí vrátit 
k trasování podle původní projektové dokumentace, když důvodem toho nového umístění kanalizace 
na černo bylo to, že to nelze realizovat. Také jsem se ho ptala, jak to teď chtějí realizovat a proč to tak 
neudělali vlastně na poprvé a další moje otázka na něho byla ta, že by mě zajímalo, jestli na své 
náklady odstraní tu černou stavbu vedenou na našich pozemcích. Odpověď v tuto chvíli ještě nemám, 
nicméně i v tom dopise a na základě těch dohod, které jsme osobně měli, jsem mu sdělila, že materiál 
do rady města předložím tak, jak jsme se dohodli na té osobní schůzce, že udělám všechny kroky, tzn., 
předložím do rady města, případně do zastupitelstva tak, abychom měli tuto záležitost s kanalizací co 
nejdříve uzavřenou a oni mohli začít provozovat tu pumpu. Doporučila bych, pokud nemáte formální, 
faktické a věcné problémy s tou dohodou, abychom ji dnes potvrdili, protože si myslím, že opravdu 
chráníme majetek města a ani pro ně to není nikterak likvidační. Myslím si, že snažit se trasovat tu 
kanalizaci podle projektové dokumentace, bude pro ně v tuto chvíli časově i finančně náročné, než 
zlegalizovat tu kanalizaci, kterou tam mají na černo. Takže já bych chtěla radu města požádat o to, 
abychom tento materiál schválili. Poté bude krok na straně EDI, zda k tomu přistoupí. 

T. Batthyány 
Návrh usnesení: rada města po projednání schvaluje návrh dohody atd. a ukládá Ing. Karolíně 

Hrbkové, náměstkyni primátora, předložit návrh dohody druhé straně. Kdo je pro? 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 164/2016. 
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K bodu č. 23 
Schválení vyhrazeného stání pro invalidu 

Předkládá: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je schválení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP 
a ZTP/P pana M. H., paní N. F., paní Š. H., pana H. B., paní J. V. Veškeré žádosti splňují podmínky 
interního předpisu města Liberce ve věci zřizovaných vyhrazených parkovacích míst pro osoby ZTP 
a ZTP/P. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 165/2016. 

K bodu č. 24 
Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. B/24787463 s Lesy ČR, s. p. 

Předkládá: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Lesní správa Jablonec nad Nisou při kontrole zjistila, že část parcely p. č. 552/2 k. ú. Starý Harcov, 
ke které mají Lesy České republiky, s. p. právo hospodařit, je užívána bez majetkového ošetření. Na 
pozemku je vybudována otočka komunikace v majetku statutárního města Liberec. K nápravě stavu 
předkládáme radě města návrh dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. B/24787463. Celkové roční nájemné 
za nájem pozemku p. č. 194 v k. ú. Kateřinky u Liberce činí 409,- Kč a za nájem pozemku p. č. 552/2 
v k. ú. Starý Harcov činí 2 741,- Kč. Celkové nájemné pro rok 2016 činí 3 150,- Kč. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 166/2016. 

K bodu č. 25 
Návrh oprav a ostatních akcí – Likrem s.r.o. 

Předkládá: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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Tento materiál informuje Radu města Liberec o návrhu oprav a ostatních akcí navrhovaných 
společností Likrem s.r.o. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 167/2016. 

K bodu č. 26 
Bezplatné vydání parkovací karty pro 1. místopředsedu Senátu Parlamentu ČR 
Přemysla Sobotku 

Předkládá: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Byla podána žádost o bezplatné vydání parkovací karty v zóně rezidentsko-abonentní na lokalitu 
nám. Dr. E. Beneše pro 1. místopředsedu Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotku. V rámci 
dokumentu stanovujícího pravidla a podmínky pro vydávání parkovacích karet „Všeobecných 
podmínek pro vydávání parkovacích karet ve statutárním městě Liberci“ není zahrnuto bezplatné 
vydávání karet pro zákonodárný sbor. Z těchto důvodů odbor SVM nemůže parkovací karty vydat bez 
souhlasu rady města. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 0, proti – 7, zdržel se – 1, návrh nebyl přijat. 

K bodu č. 27 
Souvislá údržba komunikace Šamánkova – realizace akce 

Předkládá: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Důvodem je založení projektu, schválení zadávací dokumentace a vyhlášení výběrového řízení na 
zhotovitele stavebních prací na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava ul. Šamánkova po 
vl. inž. sítí a souvislá údržba části Tržního nám. po vl. inž. sítí, Liberec“. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 
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Rada města přijala usnesení č. 168/2016. 

K bodu č. 28 
Souvislá údržba komunikace Oblačná, Liberec – realizace akce 

Předkládá: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Důvodem je založení projektu, schválení zadávací dokumentace a vyhlášení výběrového řízení na 
zhotovitele stavebních prací na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Souvislá údržba 
komunikace Oblačná, Liberec“. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 169/2016. 

K bodu č. 29 
Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec 
č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 

Předkládá: Ing. David Pastva, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Stillking films, spol. s r.o. žádá o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhl. č. 4/2013, a to o zkrácení doby nočního klidu ve 
dnech 27. března až 1. dubna 2016 od 00:00 h do 06:00 h z důvodu přípravy a natáčení pilotního dílu 
pohádkového TV projektu společnosti Walt Disney TV s pracovním názvem SPARK na náměstí 
Dr. Edvarda Beneše. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 170/2016. 



26 
 

K bodu č. 30 
Schválení dodatku č. 3 k Smlouvě o obchodní spolupráci ze dne 23. 4. 2001 

Předkládá: Ing. David Pastva, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Dodatek č. 3 k Smlouvě o obchodní spolupráci ze dne 23. 4. 2001 řeší přemístění dvou zvukových 
informačních nosičů DARUMA CITY VOICE z ul. Fügnerova (před OC Fórum a OD Delta) do 
nových lokalit – ul. 5. května a ke vchodu do Zoologické zahrady. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 171/2016. 

K bodu č. 31 
Podání žádosti o bezúplatný převod majetku České republiky - HZS Libereckého 
kraje na statutární město Liberec. 

Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Žádost o bezúplatný převod vozidla zn. Renault Kangoo z majetku Hasičského záchranného sboru 
Libereckého kraje. Vozidlo bude zařazeno do JSDH Vesec a využíváno pro technické zásahy a sypání 
olejových skvrn na komunikacích ve správě města. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 172/2016. 

K bodu č. 32 
Žádosti o poskytnutí příspěvků na rok 2016 z Dotačního fondu Libereckého kraje 
– „Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji“ a žádost o dotaci rámci 
programu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí pro rok 2016“ od MV – generální 
ředitelství HZS ČR 

Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 



27 
 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Obec má podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v samostatné působnosti za povinnost 
udržovat akceschopnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. Protože se často jedná o speciální 
vybavení, nejedná se o malé náklady. Získáním dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje lze snížit 
nároky na městský rozpočet až o 60% z celkových nákladů na toto vybavení / viz příloha č.1/. Jedná se 
celkem 6 žádostí na nákup 48 ks zásahových přileb /456 000,- vč. DPH/, příslušenství nafukovacího 
stanu / 59 000,- K vč. DPH/, záchranného člunu /72 000,- Kč vč. DPH/, 12 ks přetlakových dýchacích 
přístrojů / 534 000,- Kč vč. DPH/ a 10 ks přenosných radiostanic / 56 000,- Kč vč. DPH/ a dotaci na 
nákup dopravního automobilu pro JSDH Vesec /900 000,- Kč vč. DPH/. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 173/2016. 

K bodu č. 32a 
Jmenování vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru Magistrátu města 
Liberec 

Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Jmenování vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru na návrh vedoucího úřadu je podle 
zákona o obcích v kompetenci rady města. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 174/2016. 

K bodu č. 32b 
Prosba o spolupráci – ochrana občanů před mimořádně obtěžujícím zápachem – 
petice (Ing. Stanislav Baloun, místostarosta obce Mimoň) 

Předkládá: Petr Neuhäuser, vedoucí odboru kancelář primátora 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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Ing. Stanislav Baloun se obrátil na město v rámci připojení se k iniciativě řešící problémy 
s obtěžujícími pachovými látkami v ovzduší a podpisu petice ve věci prosazení emisních limitů 
a metodiky řešení pachových látek do novely zákona o ovzduší 201/2012 Sb. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 175/2016. 

K bodu č. 33 

Různé 
III. Informace – Vyjádření MML, OŽP k integrovanému povolování zařízení 
v Polsku (PGE Górnictwo i Energtyka Konwencjovalna S.A. Pobočka Elektrárna 
Turów) 

Ing. Hrbková 
Tady jsme narazili na to, že to není problematika jenom přístavby jednoho bloku tepelné 

elektrárny, ale že je tam vícero věcí s tím spojených. Jedná se o rozšíření těžby a ovlivnění 
podzemních vod, což zasahuje Českou republiku, sice asi ne přímo Liberec, protože geograficky 
a geologicky jsme docela daleko, ale obce v ORP Liberec by už to ovlivnit mohlo. Další věc je potom 
na základě rozšíření těžby a rozšíření elektrárny rozšiřují i ty skleníky, to znamená další znečištění 
světelným smogem apod. Takže jsme si řekli, že když se takto ozvali, upozorňují nás na to, že se bude 
rozšiřovat elektrárna, tak bychom si jako rada města mohli říct, že budeme podporovat Krajský úřad 
Liberec v tom, aby vyjednali co nejlepší podmínky pro všechny záležitosti spojené s rozšiřováním 
elektrárny Turów, protože už to má vliv na české území i na obce ORP Liberec, jichž jsme jako státní 
správa správci. Klidně bych vzala i nějaký úkol od rady města, ať nadále v této záležitosti jednám 
s panem Jadrným z krajského úřadu a vyjádřím za město podporu. 

 
 
 
 
 
 

 

Pan primátor ukončil schůzi rady města v 12,20 hodin. 
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Přílohy: 

- Program 5. schůze RM 
- Výpis přijatých usnesení 

V Liberci dne 14. března 2016 

 

Zapisovatelka: 

Iva Pourová, v. r. 

Za ověřovatele: 

Ing. Karolína Hrbková, v. r. 

Mgr. Jan Korytář, v. r. 

Mgr. Jan Korytář ,  v.  r .  Tibor Batthyány, v.  r.  

náměstek primátora primátor města 
 


